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În atenția: 

Domnului Președinte al României, Klaus-Werner Iohannis, 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării, 

 

Lipsa unei informări corecte și complete este o amenințare la siguranța cetățenilor! 

 

Stimate Domnule Președinte, 

Stimați membri ai CSAT, 

 

Analizând semnalele transmise în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen din 14-16 februarie 

2020 și remarcând în discursul directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății, domnul 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, un semnal de alarmă cu privire la o amenințare serioasă la siguranța 

noastră, a tuturor, citez:  

“(...) Nu luptăm doar împotriva unei epidemii; luptăm împotriva unei infodemii. 
Fenomenul “fake news” se răspândește mai rapid și mai ușor decât acest virus și este la fel 

de periculos”, 

 

Luând la cunoștință declarațiile pe care le-ați făcut la finalul precedentei ședințe a CSAT (pe tema 

coronavirus), din care citez: 

“În CSAT am subliniat nevoia de comunicare eficientă între toate structurile implicate. 

(...) Nu există motive de panică. E esențial să tratăm cu toată atenția și să ne informăm 

permanent din surse oficiale și credibile. Reiau apelul și către mass-media: informați 
oamenii corect și constant dar echilibrat și fără excese, fără să transformăm în ceva 

senzațional. ” 

 

Urmărind cu îngrijorare schimbările apărute în ultimele zile în strategia de comunicare a 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, care a redus frecvența comunicatelor 

zilnice de la două la unul singur și a eliminat din comunicare informații esențiale (ex: repartiția 
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geografică a cazurilor), 

 

Ținând seama de rolul deosebit de important pe care îl are mass-media în aceste momente, 

profesionalismul jurnaliștilor fiind principala armă de luptă împotriva fake-news, 

 

Susținând demersurile inițiate de către grupuri largi de jurnaliști 
(https://presshub.ro/libertatea-de-exprimare/2020/03/21/presa-locala-denunta-tentativa-de-cenzu

ra-din-partea-gcs/, respectiv 

https://brasovmetropolitan.ro/2020/03/scrisoare-deschisa-catre-autoritatile-brasovene-pentru-com

unicare-transparenta-pe-perioada-pandemiei/) și de un număr impresionant de organizații ale 

societății civile (ActiveWatch, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, APADOR-CH, 

Funky Citizens, Centrul pentru Inovare Publică, Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet – ApTI, 

Asociaţia CIVICA, Asociaţia MozaiQ LGBT, Asociaţia Transilvania Transparentă, Greenpeace România, 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Civitas Politics, Expert Forum - 

https://www.g4media.ro/organizatii-civice-asigurarea-transparentei-prin-dialog-cu-mass-media-poa

te-favoriza-cooperarea-cetatenilor-cu-autoritatile-statului.html), din care citez: 

 

“Asigurarea transparenţei şi a promptitudinii în răspunsul autorităţilor către public şi 

mass-media este o regulă de bază a comunicării în condiţii de criză. Comunicarea este 

parte a crizei, iar, dacă este făcută prost, criza riscă să ia proporţii dramatice” 

“Îngrădirea libertăţii presei sub pretextul crizei şi lipsa de transparenţă din partea 

autorităţilor nu pot decât să afecteze încrederea cetăţenilor în acţiunile autorităţilor 

publice, încredere care este vitală pentru depăşirea acestui moment”, 

 

“Suntem de acord cu necesitatea unei informări corecte a populației, a combaterii 

fenomenului stirilor neconfirmate și al dezinformărilor, care, în situații de criză cum este 

cea de acum, provoacă reacții negative și panică. De aceea considerăm că o informare 

corectă, fără tentativa de a ascunde aspecte ale crizei, este  absolut necesara. 

Mass-media se manifestă ca un partener loial și bine intenționat al autorităților în 

campania de comunicare pe timp de criză. Tocmai de aceea, considerăm că nu se justifică 

asemenea decizii de ascundere a realității și de cenzură din partea Guvernului, care 

provoacă neîncredere și în ultima instanță, reacții de panică în rândul populației”, 
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Vă solicit, Domnule Președinte și stimați membri ai CSAT, să luați toate măsurile necesare pentru a 

rezolva această criză comunicațională provocată de Guvernul României, respectiv de Grupul de 

Comunicare Strategică și pentru a pune la dispoziția populației o informare corectă și completă cu 

privire la evoluția pandemiei de coronavirus. La modul concret, comunicarea de criză pe acest 

subiect ar trebui să cuprindă, minimal, următoarele aspecte:  

 

●  la nivel central  - furnizarea de informatii complete, privind:  

- numărul total de cazuri (cu segmentare geografică/pe vârste/pe trasabilitate 

epidemiologică), n 

- umărul de cazuri nou-identificate de la precedenta raportare (cu segmentare 

geografică/pe vârste/pe trasabilitate epidemiologică),  

- numărul de cazuri vindecate (total, respectiv noi de la ultima raportare),  

- numărul de teste efectuate (în total si de la precedenta raportare),  

- numărul de teste disponibile în tară si eventuale probleme de aprovizionare la nivel 

local 

- analize periodice privind evolutia pandemiei în România - evolutia ratei de crestere, 

actualizări ale estimărilor privind atingerea vârfului epidemiei, analiza duratei medii 

de la contactarea virusului si până la confirmarea acestuia etc. 

 

●  la nivel local  - zilnic, eventual imediat după comunicatele CNSSU, o conferintă de presă a 

celulei județene de criză, posibil a fi organizată prin mijloace online gratuite (ex: Google 

Hangouts sau Zoom), cu acces liber sau restrictionat (doar presă). Este esential să fie 

lămurite toate problemele locale si toată zvonistica, cu atât mai mult cu cât informatii 

precum “închiderea farmaciilor” sau “au venit la mine în bloc cadre medicale în echipament 

de protectie si au ridicat un vecin, acum nu mai avem voie să iesim din scara blocului” au 

potentialul de a declansa o panică în masă. Dacă este adevărat că, temporar, nu există teste 

suficiente, lumea trebuie să stie aceste lucruri, tocmai pentru a întelege că devine esential 

să limităm deplasările si contactele si să îi protejăm pe cei în situatii de risc. Un alt exemplu 

deosebit de grav este că la Brașov circulă pe surse online liste de străzi pe care sunt marcate 

adrese/zone cu persoane aflate în izolare - zvonistica și potențialul de manipulare a acestor 

informații putând avea un impact major asupra libertăților și drepturilor cetățenilor.  

 

În aceste vremuri grele, comunicarea transparentă, corectă și completă nu reprezintă doar o 

obligație din partea autorităților, ci și una dintre activitățile principale din lupta împotriva 

pandemiei. Sincopele în comunicare și golurile informaționale creează spațiul propice pentru 

cultivarea fake-news și a panicii. Nu ne putem permite acest lucru, dacă vrem să avem o societate 

responsabilă, cooperantă și care să își păstreze încrederea în autorități, cu atât mai mult cu cât 
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urmează o perioadă de grele încercări.  

În acest context, lipsa unei informări corecte și complete reprezintă o încălcare atât a 

recomandărilor cu privire la securitate primite din plan internațional, a angajamentelor luate în 

CSAT, cât și a drepturilor și libertăților cetățenilor României. Analizând potențialele urmări ale unei 

comunicări deficitare, putem spune că, în context de criză, ea reprezintă o amenințare la siguranța 

cetățenilor - amenințare pe care vă rog să o adresați cu celeritate.  

 

Vă mulțumesc pentru cooperare și vă doresc multă sănătate! 

Allen Coliban, Senator  
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